
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
 
I. Уставни основ 
 
 Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о хипотеци 
садржан је у члану 97. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, 
број 89/06), којим се утврђује да Република Србија између осталог, уређује и обезбеђује 
својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине.  
 
 
II. Разлози за доношење 
 
 Законом о хипотеци („Службени гласник РС”, број 115/05) у време његовог 
доношења и почетка примене, унете су значајне новине на финансијском тржишту 
Републике Србије, у смислу бржег, јефтинијег и масовнијег залагања непокретности, а 
тиме и прибављања финансијских средстава. 
 Примена закона током времена, а нарочито услед унапређења у организацији и 
функционисању јавног регистра непокретности и правима на њима, као и економске 
последице глобалне финансијске кризе и одређени идентификовани проблеми у његовој 
примени, довели су до потребе да се Закон о хипотеци доради и осавремени. 
 Завршетком Пројекта Катастра непокретности у Републичком геодетском заводу, 
омогућено је да се евиденција непокретности и права над њима води на једном месту. 
Даљим унапређењем, база података и евиденција о непокретностима и правима на њима је 
учињена јавно доступном корисницима, те је престала потреба за одредбама које уређују 
Централну евиденцију хипотека, која није ни заживела у складу са Законом, а нарочити 
што упис у такву евиденцију има само декларативни карактер и не претпоставља тачност 
уписа, што доводи до тога да се корисници не могу поуздати у податке садржане у 
наведеној евиденцији. 
 Важећим Законом о хипотеци, снажно је промовисан вансудски поступак 
намирења, али није доследно испратио декларисани систем брзе и поуздане вансудске 
продаје заложених непокретности. 
 Наплата обезбеђених потраживања, захваљујући последицама недовољно доследне 
редакције самог текста закона, довео је у пракси готово до искључења и избегавања 
вансудског поступка намирења из вредности добијене продајом предмета хипотеке. 
 Настојећи да омогући равноправан третман различитих, законом дефинисаних 
поступака заштите поверилаца, као и наплате њихових потраживања, водећи рачуна о 
заштити интереса дужника, одредбе које су биле повод за различита, често изузетно 
рестриктивна и супротна тумачења, предложеним решењима су сада дефинисане у духу 
економских потреба и времена у којима се планира њихова примена. 
 Предложена решења би требало да доведу до реафирмације вансудског поступка 
намирења из вредности добијене продајом хипотековане непокретности, али би на првом 
месту требало да доведе до вишег степена правне и економске сигурности учесника у 
пословима који подразумевају успостављање хипотеке, као средства обезбеђења 
потраживања.  
 Усвајање предложеног Закона о изменама и допунама Закона о хипотеци укључује 
се у оквир низа законодавних активности које је Република Србија предузела како би 
унапредила свој правни оквир и довела до вишег степена правне сигурности лица која 
послују у Републици Србији.  
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 Усвајање закона ће омогућити: (1) бољи положај кредитора на српском тржишту 
(2) заштиту дужника, односно власника хипотековане непокретности; (3) убрзавање 
финансијске и привредне активности у земљи, нарочито изградње и улагања у привреду; 
(4) разраду и дораду једног од класичних механизама грађанског права.  
 

 
III. Објашњење основних правних института и појединачних решења  
 
 У члану 1. предвиђена је измена члана 1. Закона о хипотеци (у даљем тексту: 
Закон) који на бољи начин уређује предмет закона и то, између осталог, брисањем дела 
везаног за оснивање централне евиденције хипотека, који није доживео своју афирмацију у 
пракси.  
 У члану 2. предлаже се измена члана 7. Закона и то додавањем става 3. који 
дефинише да се у надлежни регистар непокретности за условна и будућа потраживања 
уписује највиши износ до којег хипотекована непокретност служи за обезбеђење 
повериочевог потраживања и то главница, камата и трошкови наплате (максимална 
хипотека). Предложено решење има за циљ да ослободи и учини предвидиљивим 
резидуални део вредности заложене непокретности за каснија залагања, чиме се проширује 
економски капацитет једног предмета хипотеке. 

У члану 3. предложена је измена члана 9. којим се постиже наглашавање стварно-
правне природе хипотеке. 

 У члану 4. предвиђена је измена члана 10. у делу који предвиђа форму Уговора о 
хипотеци која даје снагу извршне исправе. 

      У члану 5. предложена је измена члана 12. која у ставу 1. доноси одређена 
терминолошка усаглашавања, док се у ставу који се додаје после става 1. предвиђа да се 
clausula intabulandi може дати и у посебној исправи, имајући у виду да она припада 
моменту извршења, а не закључења уговора. 

У члану 6. предложена су одређена терминолошка прецизирања у члану 14. 
Закона, због којих је измењен цео члан. 

 У члану 7. предвиђена је измена члана 15. којом се предлажу одредбе који на јасан 
начин дефинишу која форма и садржина је потребна да би Уговор о хипотеци, односно 
заложна исправа имали снагу извршне исправе. Такође, експлицитно се наводи да 
хипотекарни поверилац који има вансудску извршну хипотеку, може своје намирење да 
оствари било судским било вансудским путем. 

 У члану 8.  предлаже се измена члана 17. врше се одређена терминолошка 
прецизирања и бришу се одредбе које додатно оптерећују дужничко-поверилачки однос, а 
додају се одређене одредбе које имају за циљ заштиту дужника од шиканозног и 
својевољног поступања повериоца. 
 У члану 9. предлаже се измена члана 18. којим се уређује да поверилац има право 
да захтева да му дужник пружи додатно обезбеђење сличног степена сигурности ако је 
због понашања, односно радњи власника, односно непосредног држаоца, вредност 
предмета хипотеке смањена, у ком случају, ако дужник не пружи додатно обезбеђење, 
поверилац има право да захтева наплату целог потраживања из вредности непокретности 
без одлагања. У циљу објективизације поступка, предвиђено је да смањење вредности 
предмета хипотеке утврђује суд у ванпарничном поступку, предвиђеном за обезбеђење 
доказа, на захтев повериоца. 

У члану 10. предложена је измена члана 20. која предвиђа одговарајућа 
прецизирања у погледу форме, као и правно дејство према трећим лицима. 

У члану 11. предложено је да се после члана 20. дода нови члан 20а. који носи 
наслов Одређивање трећег лица, што подразумева да хипотекарни поверилац или више 
њих могу одредити треће лице или једног од њих да предузима правне радње ради заштите 
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и намирења потраживања обезбеђеног хипотеком, у ком случају, треће лице поступа у име 
и за рачун хипотекарног повериоца у односу на хипотекарног дужника. У регистар 
непокретности, уписаће се име тог трећег лица. Ова одредба има утемељење у све већој 
упоредноправној потреби која своје место налази у законима и законицима широм света, 
укључујући и недавно уношење сличне одредбе у Руски Грађански законик. Њена суштина 
огледа се у омогућавању повериоцима да, нарочити код синдицираних (удружених 
зајмова) одреде, најчешће једно лице које ће се формално старати о њихових правима и 
обавезама у сваком тренутку. 

У члану 12. предлаже се измена члана 21. који уређује надхипотеку, а измена се 
односи на форму уговора и форму исправе којом се дозвољава упис надхипотеке у 
регистар непокретности. 

У члану 13. врши се терминолошко уређење члана 24. став 3. Закона.  
У члану 14. предлаже се измена норме која уређује накнадни уговор, на начин што 

дозвољава његово закључење само у случају када на предмету хипотеке постоји уписан 
само један хипотекарни поверилац, како права осаталих хипотекарних поверилаца  не би 
била накнадним уговором повређена. 
 У члану 15. врше се одговарајућа терминолошка унапређења текста члана 29. 
Закона.  

У члану 16.  предлаже се измена члана 30. Закона, тако што се уводи обавеза да се 
опомена о продаји непокретности, поред дужника и власниика хипотековане 
непокретности, доставља и осталим хипотекарним повериоцима чије је потраживање 
обезбеђено хипотеком на истој непокретности. 

 У члану 17. предлаже се измена члана 31. закона тако што се он мења у целини и 
уређује питања забележбе хипотекарне продаје вансудским путем на начин да регистар 
непокретности, у року од седам дана од дана пријема захтева за забележбу, врши 
забележбу хипотекарне продаје у корист повериоца и доставља решење о забележби 
хипотекарне продаје хипотекарном повериоцу, дужнику и власнику непокретности, као и 
осталим хипотекарних повериоцима чије је потраживање обезбеђено хипотеком на 
предметној непокретности. Захтев за упис забележбе хипотекарне продаје може поднети 
сваки хипотекарни поверилац, без обзира на ред првенства.  
 Овим чланом се уређује питање решавања катастра непокретности у случају 
пријема више захтева, када захтев за упис забележбе буде достављен Катастру 
непокретности, имајући у виду да је у досадашњој пракси било могуће опструирати 
извршење на напокретности, подношењем великог броја различитих захтева, чиме се 
стварала ситуација у којој Катастар непокретности не може да упише тражену забележбу 
хипотекарне продаје, све док не реши по раније поднетим захтевима, без обзира о каквом 
захтеву је реч. 

У члану 18. предлаже се измена наслова изнад члана и члана 34. који сада гласи 
Право продаје, а уређује питања вансудске продаје хипотековане непокретности, која 
предвиђа или аукцијску јавну продају или продају непокретности непосредном погодбом. 
Такође, предвиђено је да се непокретност, пре објављивања јавног позива за одржавање 
аукцијске продаје, може продати непосредном погодбом, али за вредност која не може 
бити нижа од 90% процењене вредности. Новина је унета у последњем ставу који уређује 
да ако ни у року од шест месеци од дана правноснажности решења о забележби 
хипотекарне продаје, хипотекована непокретност остане непродата, односно ако није 
закључен уговор о продаји непосредном погодбом, продаја се обуставља, а регистар 
непокретности, на захтев брише уписану забележбу. Ова одредба онемогућава фингиране 
поступке намирења који немају за циљ уновчење непокретности и наплату потраживања, 
већ одлагање извршења у односу на повериоце који имају намеру уновчења 
непокретности. 

 У члану 19. којим се предлаже измена члана 35. уводи се обавеза и рок за 
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заказивање јавне аукције. 
Чланом 20. предлаже се измена члана 36. којим се на јаснији начин уређују питања 

продаје непокретности непосредном погодбом и којом се омогућава да све до закључења 
предметног уговора, може доћи до продаје под повољнијим условима, уколико неко од 
учесника у основном послу или неко од осталих хипотекарних поверилаца пронађе купца 
спремног да плати вишу цену. 
 Чланом 21. предвиђено је да се у члану 37. дода нови став који гласи: На пружање 
помоћи надлежног органа унутрашњих послова из овог члана, сходно се примењују 
одредбе закона којим се уређује извршење и обезбеђење у погледу новчаних казни 
предвиђених за непоступање.  

Чланом 22. предвиђено је да се у члану 39. став 3. после речи: „сва” додају речи: 
„законом дефинисана”, а мисли се на сва законом дефинисана права и обавезе претходног 
имаоца грађевинске дозволе, да не би дошло до тумачења да стицалац права из 
грађевинске дозволе, преузима евентуалне обавезе претходника према трећим лицима у 
вези са изградњом предметног објекта. 

Чланом 23. предвиђена је измена члана 40. којом се нормативно и садржински 
уређује текст на исправнији начин. 

Чланом 24. предвиђена је измена члана 41. којом се нормативно и садржински 
уређује текст на исправнији начин и предвиђа јасна правила за расподелу средстава 
добијених продајом хипотековане непокретности свим лицима која на то имају право, све у 
циљу избегавања ситуације арбитрерне расподеле, односно нерасподеле средстава од 
стране повериоца који је спровео продају непокретности. 

 
У члану 25. предвиђено је унапређење текста члана 44. у погледу јасних правила и 

докумената потребних за испис, односно брисање хипотеке. 
Чланом 26. уређује се најзначајнија измена закона која је у пракси задала највише 

проблема повериоцима, а тиче се члана 49. којим је било прописано да након спроведене 
продаје хипотековане непокретности, права доцнијих хипотекарних поверилаца остају 
резервисана тј. уписана, што је обесмислило примену закона и готово све хипотекарне 
повериоце преусмерило на судски поступак намирења, који није носио овакву опасност и 
правну несигурност по повериоце. Новим текстом је предметни проблем решен.  
 Чланом 27.  прецизира се текст члана 51. Закона који уређује одрицање од 
хипотеке.  
 Чланом 28. предвиђено је брисање Дела шестог закона: „ЦЕНТРАЛНА 
ЕВИДЕНЦИЈА ХИПОТЕКА”, чл. 57, 58, 59, 60, 61. и 62. који нису имали своју примену у 
пракси. 
 Чланом 29. предвиђена је прелазна одредба у смислу увођења професије јавних 
бележника за случај да у одређеним градовима, односно општинама нису именовани јавни 
бележници. 
 Члан 30. уређује ступање на снагу закона. 
 
IV. Финансијска средства потребна за спровођење овог закона 
 
 За спровођење овог закона нису потребна финансијска средства из буџета. 
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